Økumenisk Korsvandring
Langfredag 19. april 2019 kl 17
Vi starter ved Oslo S og avslutter i Oslo domkirke

Stasjon 1: Oslo S
Preludium: Old Rugged Cross
Åpning (Johannes 14:27)
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som
verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.
Leder: Fred være med dere. Velkommen til korsvandring!
I denne byen bor det mennesker som følger et mangfold av
trosretninger og livssyn. Når vi i dag skal bære korset gjennom
byens gater, bærer vi det ikke høyt hevet for å overbevise noen
om at vi tror på det eneste rette. Vi bærer det ydmykt mellom
oss og følger i sporene etter Jesus, han som vandret blant
fattige og utstøtte. Sammen med ham bærer vi korset i bønn og
solidaritet med forfulgte, undertrykte og lidende mennesker i
denne byen og i verden. La korset vi bærer gjennom byen
minne oss om at Jesus Kristus er til stede hos alle mennesker.
Vi starter vår korsvandring i hjertet av byen, der tusenvis av
mennesker kommer inn og reiser ut hver eneste dag, og mange
mennesker søker sin tilflukt her. Her, i byens travle midtpunkt,
omgitt av trafikk, shoppingsentre, reklameplakater, og bylivets
travelhet, blir vi minnet på at vi lever i en urolig verden. Millioner
av mennesker i verden lever i frykt for krig og terror. Ta hensyn
til hverandre og ta vare på hverandre under vandringen.
La oss be: Fredens Gud; vi ber alle verdens mennesker. Dypt i
oss er ditt bilde. La oss møte hverandre med fred, hjelp oss å
se ditt ansikt i hvert eneste menneske vi møter.
Alle: Gud, hør vår bønn!

1 Deg å få skode er sæla å nå, Gud, ver det syn som mitt hjarta
vil sjå; ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar
ved dag og ved natt!
2 Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst! Far, lat meg vere barn her
hjå deg. Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!
3 Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd; ver du det merket
som syner mitt verd, livd for mi sjel, den tryggaste vakt; lyft meg
mot himlen, du makt i mi makt!
4 Rikdom og ære som menneske gjev, er ikkje meir enn den
morknande vev. Du er min arv som varer til sist, himmelske
konge, det veit eg for visst.
5 Konge i æva, å lat du meg då sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber til eg får skode din herlegdom
der. Amen

Stasjon 2: Egertorget
I Getsemane (Markus 14:32-42)
Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene:
«Sett dere her mens jeg ber!» Så tok han med seg Peter, Jakob
og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til
dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!» Han
gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen
måtte gå ham forbi, om det var mulig.
Han sa: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra
meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom
tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter: «Simon, sover
du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at
dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er
svak.» Igjen gikk han bort og ba med samme ord. Da han kom
tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge
av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. Han kom til
dem for tredje gang og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå
er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis
i synderes hender. Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg,
er nær.»
Vi har stoppet her, midt på Karl Johansgate, byens paradegate
og stolthet, en gate vi gjerne viser frem. Til vår by kommer
mennesker i nød, fra kriserammede land i verden. Mange søker
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1 Vi rekker våre hender frem som tomme skåler.
Kom til oss Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv.
2 Alt godt, til vårt og andres vel, er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk, vår bare kvist skal skyte knopp!
3 Vi løfter våre hender opp i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern mot kalle hjerters is og sne!
4 Lå våre henders nakne tre få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt til legedom for andres sår.
5 Vi venter, etter smertens vår, din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst med frukt vi ikke selv kan se.
6 Din nådes skaperverk skal skje i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom, ta bolig i vår fattigdom!

Stasjon 3: Eidsvolls Plass, ved Stortinget
Jesus blir tatt til fange (Markus 14:43-52)
I det samme, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv,
og med ham en flokk som var væpnet med sverd og stokker.
De kom fra overprestene, de skriftlærde og de eldste.
Forræderen hadde avtalt et tegn med dem: «Den jeg kysser,
han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» Og da
han kom, gikk han straks bort til Jesus og sa: «Rabbi!» og
kysset ham. Så la de hånd på ham og tok ham til fange. En av
dem som sto der, dro da sverdet og hogg etter øversteprestens
tjener og kuttet av ham øret. Men Jesus sa til dem: «Dere har
rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var
en ransmann. Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på
tempelplassen, men da grep dere meg ikke! Men slik skulle
skriftene oppfylles.» Da forlot alle ham og flyktet.
En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede
om seg. De grep ham, men han slapp linkledet og flyktet naken
bort.
-

I fjor var 68 millioner mennesker på flukt i verden. På flukt fra
borgerkrig, forfølgelser og miljøkatastrofer. Aldri har så mange
mennesker vært på flukt. Mange dør på reisen, for eksempel i
sin krevende ferd over havet fra Afrika til Europas kyst. Mange
blir utsatt for menneskehandel og lever under ekstreme forhold.
Mange får aldri stablet livene sine på bena. Miljøkatastrofene vil
øke i omfang. Mange barn og unge er redde for fremtiden sin.
Vi voksne har sviktet.
La oss be: Nådige Gud! Jordens sår er dine sår. Hjelp oss å
snu før det er for sent! Gud, beskytt alle mennesker på flukt i
verden og for dem som kommer til Norge og Oslo. Hjelp oss å
skape en rettferdig og barmhjertig miljø- og flykningpolitikk.
Vern om papirløse og asylsøkere i vår by og vårt land, vern om
barn på asylmottak og enslige mindreårige asylsøkere.
Alle: Gud, hør vår bønn!

1 Herre, du vandrer forsoningens vei, selv både flyktning og
fredløs. Smertenes gate med hete og støv din kjærlighet drev
deg å gå. Vis du oss veien, forsoningens Herre! Gi du oss
vilje å gå den!
2 Herre, du viser oss frihetens vei, fri er blott den som kan
tjene, den som av kjærlighet glemmer seg selv, den som blir
tilgitt - og tilgir. Vis du oss veien, du frihetens Herre! Gi du
oss vilje å gå den!
3 Herre, du vandrer forbrødringens vei, lær oss å gå over
grenser. Kunnskap og sannhet og omsorg og rett får vi som
søsken erfare. Vis du oss veien, forbrødringens Herre! Gi du
oss vilje å gå den!
4 Herre, du viser oss himmelens vei, viser oss veien til livet.
Målet er himmelen, jorden vår vei. Selv går du her ved vår
side. Vis du oss veien, du himmelens Herre, gi du oss vilje å
gå den!

Stasjon 4: Nationaltheateret
Jesus for Det høye råd (Markus 14:53-65)
De førte Jesus til øverstepresten, og alle overprestene, de
eldste og de skriftlærde kom sammen. Men Peter hadde fulgt
etter ham på avstand, helt inn på gårdsplassen hos
øverstepresten. Der satt han sammen med vaktene og varmet
seg ved bålet. Overprestene og hele Rådet prøvde å skaffe
vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant
ikke noe. Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnene
deres stemte ikke overens. Da sto noen fram og kom med dette
falske vitneutsagnet mot ham: «Vi har hørt ham si: ‘Jeg skal rive
ned dette tempelet som er gjort med hender, og på tre dager
bygge et annet som ikke er gjort med hender.’» Men heller ikke
her var det samsvar mellom vitneforklaringene. Da reiste
øverstepresten seg, steg fram og spurte Jesus: «Har du ikke
noe å si til det de anklager deg for?» Men han tidde og svarte
ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten: «Er du Messias, Sønn
av Den velsignede?» Jesus svarte: «Jeg er det. Og dere skal se
Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme
med himmelens skyer.» Da flerret øverstepresten kappen sin
og sa: «Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt
gudsbespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å
dø. Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for øynene
hans, slo ham med knyttnevene og sa: «Nå kan du være
profet!» Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag.
-

Gud formet oss i sitt bilde, som frie, kreative mennesker.
Gjennom ord og toner, bilder og bevegelse uttrykker vi sorg og
glede, fortvilelse og håp. La oss be: Gud, vår skaper. Takk for
at du har skapt oss i ditt mangfoldige bilde. Takk for at du har
skapt oss med en fri stemme. Takk for modige kunstnere og
menneskerettighetsforkjempere. Hjelp oss til å kjempe mot
tvang, kontroll, trakassering og overgrep. I kampen for
hverandres frihet finner vi rikdom, mot og kraft.
Alle: Gud, hør vår bønn!

1 I’m gonna lay down my sword and shield
Down by the riverside
Down by the riverside
Down by the riverside
I’m gonna lay down my sword and shield
Down by the riverside
I’m gonna study, war no more
ref: I ain’t gonna study war no more
Ain’t gonna study war no more
I ain’t gonna study war no more
I ain’t gonna study war no more
Ain’t gonna study war no more
I ain’t gonna study war no more
2 I’m gonna lay down my burden, down by the riverside
Down by the riverside, down by the riverside
I’m gonna lay down my burden, down by the riverside
I’m gonna study war no more
ref
3 I’m gonna walk with the Prince of Peace
down by the riverside
Down by the riverside
down by the riverside
I’m gonna walk with the Prince of Peace
down by the riverside
I’m gonna study war no more
ref

Stasjon 5: Universitetet
Peter fornekter Jesus (Markus 14:66-72)
Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestejentene
hos øverstepresten kom forbi, og da hun fikk øye på Peter der
han satt og varmet seg, så hun nøye på ham og sa: «Du var
også med denne Jesus fra Nasaret.» Men han nektet og sa:
«Jeg fatter og begriper ikke hva du snakker om.» Så gikk han
ut i portrommet, *og hanen gol. Men jenta fikk øye på ham og
begynte igjen å si til dem som sto omkring: «Han er en av
dem.» Men han nektet på ny. Kort etter sa også de som sto
der, til Peter: «Visst er du en av dem. Du er jo også galileer.»
Men han ga seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke
denne mannen dere snakker om.» I det samme gol hanen for
annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham:
«Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.»
Og han brast i gråt.
-

Gjennom flere tiår har FNs klimapanel advart mot overforbruk
og klimaødeleggelser. Verdens ledende klimaforskere viser
hvordan isen smelter, plante- og dyrearter dør ut, og store
landområder legges øde på grunn av menneskeskapte
klimaødeleggelser. Forskerne viser oss også hva vi er nødt til å
gjøre for å motvirke klimaødeleggelsene.
Gode Gud, skaper og livgiver. Vi takker for kunnskapsrike
klimaforskere, som viser oss konsekvensene av overforbruk og
menneskers misbruk av jordas ressurser. Vi ber om vern mot
fornektelse. Vi ber om vern mot kunnskapsforakt. Vi ber om
mot, kraft og vilje blant verdens ledere til klimatiltak som
monner. Vi ber om fornyet håp i klimakampen og styrke til å
gjøre gode klimavalg i hverdagen.
Alle: Gud, hør vår bønn!

1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal
være, og alle sjele, de trette træle, alt som har mæle, de skal
fortelle din ære.
2 Det er smukt og kosteligt å høre at man Gud sin lebers plikt
mon gjøre de dyp’ avgrunder de grønne lunder skal Herrens
vunder hver tid og stunder utføre.
3 Om seg folk anstille vil så slemme Guds navn slet at tie still
og glemme så skal dog stene og tørre bene ei være sene hans
Navn det rene at fremme.
4 Ja, før Gud sin ære skal forlise før skal hav og grummen hval
ham prise samt og tanteien som løper leien, steinbitt og seien
og torsk og skreien og nise.
5 Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mann
var døde. Om slekter svimler blant stjernestimler i høye himler
utallig vrimler Guds grøde.

Stasjon 6: Tinghuset
Jesus for Pilatus (Markus 15:1-15)
Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de
skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de
Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus.
Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du
sier det.» Overprestene kom nå med mange anklager mot ham.
Og Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt
det de anklager deg for.» Men Jesus svarte ikke et ord, og
Pilatus undret seg. Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri,
den folket ba om. En som gikk under navnet Barabbas, satt
fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap
under opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be
Pilatus gjøre som han pleide, svarte han: «Vil dere at jeg skal
løslate jødenes konge?» For han visste at det var av
misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. Men
overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi
Barabbas fri i stedet. Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da
jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?»
«Korsfest ham!» skrek de tilbake. Pilatus spurte: «Hva ondt har
han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest
ham!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem
Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli
korsfestet.
-

Vi stanser her ved Tinghuset. Å få prøvet sin sak for en
rettferdig domsstol er en grunnleggende menneskerettighet. Alt
for mange mennesker i verden er fratatt denne muligheten.
Også i vårt eget land er det noen som har problemer med å bli
trodd når de bringer sin sak for retten. Vi har langt igjen for å
sikre tilstrekkelig rettsvern mot seksualisert vold. La oss be:
Rettferdighetens Gud, vi ber for alle rettsløse over hele jorden.
Vær hos alle som fengsles og forfølges for sin politiske eller
religiøse overbevisning. Vi ber om at god og rettferdig
rettergang kan gi oppreisning for de som rammes av overgrep.
Alle: Gud, hør vår bønn!

1 Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror, Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud.
2 Noen må bære en annens nød, noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett, Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud.
3 Herre, du våker i verdens natt, Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag! Selv under livets tyngste slag
er vi hos deg, du vår Gud!

Stasjon 7: Akersgata
Soldatene spotter Jesus (Markus 15:16-20)
Soldatene førte nå Jesus inn i borggården i det som kalles
pretoriet, og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i
en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet
hans. Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes
konge!» De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og
la seg på kne og hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tok de
purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær.
-

Vi har stoppet i Akersgata, ved mediehusene våre.
La oss be: Fredens Gud, vi ber for det redelige og kritiske
blikket som søker konstruktive endringer. Vi ber for gode
analyser og folkeopplysning. Vi ber for maktkritikk og
avsløringer av maktmisbruk. Vi ber for oss selv: la ikke våre
hjerter bli sløve, men skap i oss et brennende engasjement for
fred og mennesker som lider.
Alle: Gud, hør vår bønn!

1 We shall overcome, we shall overcome, We shall overcome
someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We shall
overcome someday.
2 The Lord will see us through, The Lord will see us through,
The Lord will see us through someday; Oh, deep in my heart, I
do believe, he Lord will see us through someday.
3 We’re on to victory, We’re on to victory, We’re on to victory
someday; Oh, deep in my heart, I do believe, We’re on to
victory someday.
4 We’ll walk hand in hand, we’ll walk hand in hand,
We’ll walk hand in hand someday; Oh, deep in my heart, I do
believe, We’ll walk hand in hand someday.
5 We are not afraid, we are not afraid, We are not afraid today;
Oh, deep in my heart, I do believe, We are not afraid today.
6 The truth shall make us free, the truth shall make us free,
The truth shall make us free someday; Oh, deep in my heart, I
do believe, The truth shall make us free someday.
7 We shall live in peace, we shall live in peace,
We shall live in peace someday; Oh, deep in my heart, I do
believe, We shall live in peace someday.

Stasjon 8: Regjeringskvartalet og 22.julisenteret
Jesus blir korsfestet (Markus 15:20-32)
Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. Og de tvang en mann
som gikk forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne,
far til Aleksander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. De
førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det betyr
Hodeskallen. De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke
imot den. Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg
ved å kaste lodd om hvilket plagg hver skulle få. Det var ved den
tredje time de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham
lød: «Jødenes konge».
Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på
venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han
ble regnet blant lovbrytere. De som gikk forbi, ristet på hodet og
spottet ham: «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp
igjen på tre dager! Frels deg selv og stig ned fra korset!» På
samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og
sa til hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke
frelse! La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan
se og tro!» Også de som var korsfestet sammen med ham, hånte
ham.
-

Terrorisme er et mektig våpen. Det tar liv, skaper frykt og forhold
for politisk uro og rammer verden over. Våre barn og unge ble
rammet den 22. juli i 2011. Og senest våre muslimske brødre og
søstre på New Zwland for få uker siden. Terrorismens motgift er
mangfold, respekt og kjærlighet. Gud, du som selv ble uskyldig
offer for andres vrede og vold, hjelp oss å skape samfunn der alle
kan være trygge.
Alle: Gud, hør vår bønn!

1 Se, vi går opp til Jerusalem i hellige fastetider
og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn i stedet for syndere
lider.
2 Se, vi går opp til Jerusalem Hvem deler vår Herres smerte?
Hvem våker med Jesus i verdens natt og bærer hans sorg i sitt
hjerte?
3 Se, vi går opp til Jerusalem til Frelserens kors og pine
til Lammet som ofres for verdens skyld for syndene dine og
mine.
4 Se, vi går opp til Jerusalem til byen med glans og ære
for Frelseren sa oss at der han er, skal vi ved hans nåde få
være.

Stasjon 9: Oslo domkirke
Vi stopper opp ved kirken. I dyp erkjennelse av at også den har
vært med på å korsfeste Kristus gjennom sin medvirkning til
undertrykkelse og forfølgelse av enkeltmennesker og
folkegrupper.
Gud, du som lot deg korsfeste i Jesus Kristus. Vi ber om
tilgivelse for overgrep og krenkelser gjort i religionens navn. Gi
oss visdom og kjærlighet slik at vi ikke støter noen mennesker
bort fra troens fellesskap.

Jesus dør (Markus 15:33-41)
Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til
den niende time Og ved den niende time ropte Jesus med høy
røst: « Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?»
Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»
Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Hør, han roper på
Elia.» Da løp en bort og fylte en svamp med vineddik, satte den
på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se
om Elia kommer for å ta ham ned.» Men Jesus ropte høyt og
utåndet. Og forhenget i tempelet revnet i to, fra øverst til
nederst. Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han
utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!»
Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på.
Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til
Jakob den yngre og Joses. De hadde fulgt Jesus og tjent ham
da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som
var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.
-

La oss nå, under salmesangen, gå inn og feste roser til korset,
ved Jesu sår: ved hode, hender, føtter og side.

1 O hode, høyt forhånet, med blodig sår og ve,
o hode, tornekronet, til smerte, spott og spe,
O hode som var hedret og tilbedt inderlig,
men nå så dypt fornedret: vær hilset hjertelig!
2 Min Jesus, du er såret for mine synder så.
Jeg burde selv ha båret den straff som på deg lå.
Se hit! Her står jeg arme, fordømt til vredens ris,
deg over meg forbarme, ditt nådeglimt meg vis!
3 Å, vil du kjennes ved meg! Min hyrde, se ditt får!
Å, favn meg, styrk meg, led meg, så ussel som jeg står.
Med fred du meg husvalte, din bønn for meg du bad,
din ånd til hjertet talte og gjorde meg så glad.
4 Så vil jeg til det siste hos deg ved korset stå.
Deg vil jeg ikke miste og aldri fra deg gå.
Når du i døden segner, da tar jeg deg i favn
og trøstig meg tilegner ditt dyre frelsernavn.
5 Når jeg herfra skal vike, da vik du ei fra meg,
og når jeg ned skal stige i graven, vis meg deg!
Når da mitt eget hjerte er klemt i siste nød,
forkort min angst og smerte, du som for meg er død!
6 Vær du mitt skjold, min bue når jeg min avskjed tar.
La meg ditt åsyn skue som det på korset var.
La dette syn meg binde til deg i takk og tro,
så skal jeg seier vinne, og du gjør døden god.
7 Jeg takker deg av hjerte, fra dypet av min sjel,
min Frelser, for din smerte, du ville meg så vel!
Jeg ber, o Jesu Kriste, ved troen hold du meg;
når øynene vil briste, da la meg dø i deg!

Han ble såret for våre overtredelser,
knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred
og ved hans sår har vi fått visdom.
Allmektige Gud, vi ber deg:
Gi oss mot til å bære korset sammen med hverandre.
Takk for at din vei under korset også er veien mot
oppstandelsens morgen.

La oss sammen be den bønn Jesus lærte oss:
Vår Far i himmelen !
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss idag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!
Amen.

